
Дякуємо, що прислухаєтеся до наших порад.
Ми працюємо для Вас

www.eskada-m.com
e-mail: info@eskada-m.com

тел.: (0362) 649 150

Поради по догляду
за продукцією "Еsкаdа-М"



Дякуємо за довіру до 
нашої компанії.
Ми щиро захоплюємося 
проектами та ідеями, які 
Ви реалізуєте. Саме 
тому, прагнемо, аби 
наша співпраця принес-
ла лише задоволення, а 
наші продукти ставали 
частиною Вашого життя. 
Дозвольте порекомену-
вати як правильно догля-
дати за продуктом нашої 
компанії, аби він вірою і 
правдою прослужив вам 
ще багато років.



• не ставимо гарячі 
предмети на поверхню 
меблів;

• не допускаємо, щоб 
меблі контактували з 
предметами, що 
мають гострі та ріжучі 
краї;

• не допускаємо потра-
пляння на меблі 
кислот, лугів, розчин-
ників, а також значної 
кількості води;

• не ставимо меблі зі 
шпонованого матеріа-
лу ближче одного 
метра до опалюваль-
них приладів і в місцях 
значних перепадів 
температури;

• не розпорошуємо 
поліроль безпосеред-
ньо на шпон, а нано-
симо її на ту тканину, 
якою будемо обробля-
ти меблі;

• використовуємо 
теплоізоляційну підстав-
ку під гарячі предмети; 

• оберігаємо меблі від 
ударів твердими, 
важкими предметами;

• використовуємо для 
очищення поверхні 
меблів від забруднення 
мильний розчин або 
спеціальний миючий 
засіб і обов’язково про-
тираємо вироби м’якою, 
сухою тканиною;

• слідкуємо за тим, щоб 
наші меблі знаходились 
при температурі від +10°
с до +25°с і вологості 
40-70%;

• оберігаємо меблі від 
потрапляння сонячних 
променів, щоб уникнути 
зміни кольору фасаду.
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Для очищення поверхонь 
використовуйте м’яку 
тканину або замшу. 

Можна застосувати 
сухе очищення за 
допомогою пилососа, 
обладнаного насадкою 
типу «М’яка щітка».

Використовуйте лише 
поліролі для дерева на 
восковій основі. Пам'ятайте, 
що поліроль потрібно нано-
сити на ганчірку, а не на 
поверхню.

Сильно забруднені ділянки 
можна очистити мильним 
розчином. Після очистки 
ретельно висушуйте вологі 
ділянки.

Не застосовуйте твердих 
предеметів  (шкребки, 
губки з пластикового чи 
волокнистого матеріалу) 
для очищення.

Як очистити поверхню
шпонованих меблів


